دولـة الـكـىيــث
هيئة مشروعبت الشراكة بيه القطبعيه العبم والخبص
إعالن عه الذعىة للحأهيل ()RFQ
لمشروع جىسعة محطة الصرف الصحي في منطقة أم الهيمبن (المنطقة الجنىبية)
تد د هٛئٖ٦ٝددد١ئَ دددرٚهة ئنيي د درنين١ئلد د ئنييكصدددةه ئنيي دددةّئٚنيخلدددة ئ(نيجلٗدددةلئنييلدددسئي ني ددد١ئ
نيمل ددرٚهة ئنييمُٜٓٛدد١ئٚنيملاددة ني ئ-ئ ددةلكة)،ئلةيم ددةٕٚئَددائٚلني ٠ئنيل ددعةٍئنيي ةَدد١ئ ٝددائنيي ددرنة ئ
ٚنييمحةيلدددة ئٚنيي دددرنة ئنيحملًٝددد١ئٚنيإلقًُٝٝددد١ئٚنيليٓاٝددد١ئئنيملمخصصددد١ئٚنددد يوئنيي دددرنة ئ
نيملسددةً١ئسئ ددٛمئنييهٜٛددائيددا ٚنيمئنيملةيٝدد١ئئيمكدد ِٜئبًدد ئنييمأٖٝددٌئ(ئ)RFQئمل ددر ٚئت ٛدد ١ئ
حمص١ئنييصرفئنييصحٞئسئَٓصك١ئأّئنيهلُٝةٕئ(نيملٓصك١ئنيجلٓٛل)١ٝئ("نيمل ر .)" ٚئ
 ٜٗد فئنيمل ددر ٚئإيددٞئإْ ددة٤ئْظددةّئمل ةجلدد١ئَٝددةٙئنييصددرفئنييصددحٞئلس د ١ئَا ٝ٥دد١ئق د ٖةئ055ئأي د ئ
َددمئَه د /ئَٜٝٛدةَئ(َددائإَهةْٝدد١ئت ٛددٝائنييصةقدد١ئنيال ددم ٝةل١ٝئدكد ني ئ055ئأيد ئَددمئَه د ئ
 َٜٝٛ/دةَ)ئ ٚدداهة ئيٓكددٌئنيملٝددةٙئنيملرتاصدد١ئلٗددةئلةإلضددة ١ئإأئأْظُدد١ئنييٓكددٌئٚنييمٛلٜددائنيي د ئ م د ئإأئ
نيملٓددةبلئنيحملٝصدد١ئلٗددة،ئٜٚك دائئنيمل ددر ٚئسئَٛقددائحمصدد١ئأّئنيهلُٝددةٕئمل ةجلدد١ئَٝددةٙئنييصددرفئنييصددحٞئ
نيملٛي٠ ٛئسئيٓٛبئنييهٜٛا .ئ
ٖدد نيئ ٚددمكّٛئٚلني ٠ئنيل ددعةٍئنيي ةَدد١ئلددإلرنيّئهكدد ئ ددرنين١ئَددائنيملسددم ُرئملدد  ٠ددا ١ئٚئه ددرٕٚئ
هةَددةًئْٚصدد ئ ٜدددٌُ ئ(أ)ئهكدد ئلٓدددة٤ئٚت دددعٌٝئٚحتٜٛدددٌئنيملًهٝددد١ئحملصددد١ئنييصدددرفئنييصدددحٞئ
نيجل ٜدد ،٠ئحبٝدد ئٜهددٕٛئنيملسددم ُرئَسددالٚالئهددٔئتصددُِٝئٜٛ ٚددٌئٚلٓددة٤ئٚإهددة ٠ئتأٖٝددٌئئٖدد نيئ
نيجلد ٤ئَددٔئنيمل ددر ٚئئسئ ددٓم ئْٚصد ئَٚددٔئ ددِئت ددعً٘ٝئٚصددٝةْم٘ئئملد ٠ئ00ئهةَدةًئتاد أئَددٔئتددة  ٜئ
نييم ددعٌٝئٚحتٜٛددٌئًَهٝمدد٘ئسئْٗةٜدد١ئ ددم٠ئئهكدد ئنيي ددرنين١ئإأئٚلني ٠ئنيل ددعةٍئنيي ةَدد١ئئ(،ب)ئئ
هكدد ئتصددُِٝئٚلٓددة٤ئٚت ددعٌٝئئ دداهة ئْكددٌئَٝددةٙئنييصددرفئنييصددحٞئٚئنيملٝددةٙئنيمل ةجلدد١ئنيملرتاصدد١ئ
لةمل دددر ٚئملد د ٠ئمخد د ئ دددٓٛني ئْٚصد د ،ئ ٚدددٛفئتكدددّٛئحهَٛددد١ئ ٚيددد١ئنييهٜٛدددائلمُٜٛدددٌئ
نييمهددةي ٝئنييرأمسةيٝدد١ئهل د نيئنيجل د ٤ئَددٔئنيمل ددر ٚئٜٚددم ئهًدد٢ئنيملسددم ُرئلٓددةٙ٤ئٚئَددٔئ ددِئئت ددعً٘ٝئ
ٚصٝةْم٘ئمل ٠ئ الثئ ٓٛني ئقاٌئإٔئٜمِئتسًُ٘ٝئإأئٚلني ٠ئنيل عةٍئنيي ةَ .١ئ
 ٚٚكددةًئلحهددةّئنييكددةْٕٛئ قددِئ111ئيسددٓ١ئ،0512ئ إْدد٘ئ ددٝمِئتأ دد ٝئ ددرن١ئَسددةُٖ١ئهةَددئ١ئ
يًُ ر ٚئٜكّٛئَٔئخالهلةئنيملسم ُرئنييلة ٥ئلةالنممةبئلٓسا١ئالئتكٌئهٔئَٔ%01ئنيل ِٗ .ئ
 ٚددٝمِئتأٖٝددٌئنيي ددرنة ئٚنييمحةيلددة ئئنيملمك َدد١ئ ٚددلئَ ددةٜرئَةيٝدد١ئٚخددتني ئ ٓٝدد١ئٚئتكٓٝدد١ئسئ
تصددٜٛرئٜٛ ٚددٌئٚتٓلٝدد ئٚت ددعٌٝئَ ددة ٜائ ة ًدد١ئئ ٚددٛفئتمضددُٔئَسددمٓ ني ئبًدد ئنييمأٖٝددٌئئ
نيمل ةٜرئنيملصًٛل .١ئ
هًدد٢ئنييدرنييفا ئسئنيحلصددٍٛئهًدد٢ئَسددمٓ ني ئبًد ئنييمأٖٝددٌ،ئتكد ِٜئ ددٝوئَصد مئصددة ئَددٔئأحد ئ
نييآددٛىئئنيملددرخهلئهلددةئلةي ُددٌئسئ ٚيدد١ئئنييهٜٛددائداًددلئأيلددةٕئٚمخسددُة١٥ئ ٜٓددة ئندد ٜٛئ
(0,055ئ ٜٓدددة ئنددد) ٜٛئيفدددرئقةلًددد١ئيال دددم ني ئيصدددة ئ"نيجلٗدددةلئنييلدددسئي ني ددد١ئنيمل دددرٚهة ئ
نييمُٜٓٛدد١ئٚئنيملاددة ني "ئنيلم د ني٤ئَددٔئتددة  ٜئٖ د نيئنيإلهددالٕئ،ئهًدد٢ئنيٕئٜددمِئئتك د ِٜئبًاددة ئنييمأٖٝددٌئسئ
َكدرئنيهل٦ٝدد١ئٚخددالٍئأٚقدة ئنيي ُددٌئنييرمسٝدد١ئسئَٛهد ئأقصددةٙئنييسددةه١ئ10ئظٗدرنيئحسد ئتٛقٝددائ ٚيدد١ئ
ئ
نييهٜٛائَٔئّٜٛئنيخلُ ٝئنيملٛني لئ9ئٜٛيٛٝئ0510ئهً٢ئنيي ٓٛنيٕئنييمةيٞ

ٖ٦ٝدد١ئَ ددرٚهة ئنيي درنين١ئل د ئنييكصددةه ئنيي ددةّئٚنيخلددة ئ  -ئَآدد٢ئنيمل ددرٚهة ئنييسددٝةح١ٝئ  -ئ
نييصةللئنيي ةْ،ٞئَٓصك١ئنيي  ٜٛئنيإل ني ١ٜئ  -ئنييهٜٛا ئ
يال ملسة ئwwtpproject@ptb.gov.kw

ئ

ٚحتددمل ئٖ٦ٝدد١ئَ ددرٚهة ئنيي درنين١ئل د ئنييكصددةه ئنيي ددةّئٚنيخلددة ئلهةَددٌئحكٛقٗددةئسئإي درني٤ئ
أٟئت دد ٌٜئهًدد٢ئْصددةمئنيمل ددر، ٚئأٚئت ًٝكدد٘ئأٚئ ٜدد ٙئأٚئإيعة٥دد٘ئسئأٟئَددٔئنيملرنيحددٌئنييمةيٝدد١ئٚسئئ
أٟئٚقائ ٕٚئَسالٚي١ٝئهً٢ئنيهل١٦ٝئأٚئأٟئيٗ١ئحه١َٝٛئأخر.٣
 ٜمتئٖ نيئنيإلهالٕئي ٤ئالئٜمة أئَٔئ ٚة٥لئنيمل ر ٚئَٚهُالًئي٘.ئ

